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Beste abesti batzuk 
 

Aspaldian urrunean 
sortu zan Jainko Semea; 
gaur sortzen da gure_artean: 
zabalik euki etxea, 
zabalik bihotz-barnea. 
 
Gaur sortzen da gure_artean:  
zabalik euki etxea, 
zabalik bihotz-barnea. 

 
Ilunpetan, giltzapetan 
hor zaudetenak, gaur jaiki! 
Horra Jauna, bizi hontan 
egin da gizon osoki; 
munduak hori baleki! 
 

Bihotzetan dugu orai 
Eguberriko izarra. 
Egin gaitu Kristok anai: 
hura dugu Jaun bakarra, 
hura barneko indarra. 
 

 
Gora, gora, gora hotsegin 
Alaitasun ta txaloekin, guztiok poztu eragin. 
Agertu da Jaungoikoa, Mariagandik sortua (bis). 
 
Gazteok, arren, abestu: Jaiobarria goraldu, 
abots batez eupatu! 
Agertu da Jaungoikoa, Mariagandik sortua (bis). 
 
Izan bedi onetsia Gizonen salbatzailea 
hobenen kentzailea. 
Agertu da Jaungoikoa, Mariagandik sortua (bis) 
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 R/. Maitasun-agerpen 
       Isiltasun osoan 
       Hitza gizon sortzen. 

 
OTOITZA 
 
Ondo etorri, Urte Barri! 
Jainkoak emoten deuskun aukera barria zaitugu. 
Lehenengo egun honetan 
Mariaren amatasuna ospatzen dogu 
eta Bakearen alde dogu erregutzen. 
 
Israelen, Sirian, Libanon, Sudanen, 
Congon, Bolivian, eta hainbat lekutan, 
gorrotoa eta istiluak dira nagusi: 
emakumeak aurrean erabiliak dira, 
eta umeak gerra-gizon bihurtuak… 
 
Baina gogoan izan gura doguz baita 
bakearen alde diharduen norbanako eta erakundeak, 
errefuxiatuen aldeko laguntzan diharduenak, 
iheslariei eureneko ateak zabaltzen deutseezanak. 
Badago-eta on egiten dauanik! 
 
Urte Barria estreinatzerakoan, ba, 
on egiten dabenen arteko izan gura dogu, 
Jainkoaren bedeinkapenaz bedeinkatu 
eta haren errukira nahinon deitu, gizarte baketsua 
eta ingurua errespetatzen dakiana eraikitzeko. 
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AINTZA (—Ohargileak) 
 Emon deiogun aintza Jaungoikoaren izenari, Belengo 
estalpean aintza ta goraka diharduen aingeruekaz ba-
tera, gure artean hainbesteraino eta hainbestetan zikin-
tzen dan Jainkoaren izenari... 
 
† Aintza zeruan Jainkoari 
 

- Aintza zeruan (3) Jaunari; 
eta bakea (2) lurrean gizonari (bis). 
 
 1. Handi ta eder zaitugulako 
gora zu!, eskerrak zuri; 
zure Semea gu salbatzera 
bialdu dozu zerutik. 

2. Gugaitik jaio, gugaitik bizi, 
gugaitik, Jesus, hil zinan; 
gugaitik gora, bizturik zara 
Jainko Aitaren argitan 

 
Salmoari oharra: 
 Jainkoaren errukian sartzen danak onespe-
nera joko dau beti, dana bedeinkatzera. La-
gundu deigula hori lortzen salmo honek. 
 
 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
 

Erantzun salmoa: Sal 66, 2_3. 5. 6 eta 8 

 
 
R/. Agertu zure errukia, 
 bedeinka, Jauna, zure herria. 
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dituan bidegabekeria desagertuazo daigun; 
hainbeste miseria dakarren jarrerak zein egi-
turak aldatzeko ausardia izan dagigun. Egin 
dagigun otoitz. 

 
• Gu guztiok Mariagandik Jaungoikoaren Berbea 

entzuten, gure bizitzan onartzen eta bizi iza-
ten, eta senidea eta ingurua bedeinkatzen 
ikasi dagigun. Egin dagigun otoitz. 

 
• Gure alkartearen eta gure Pastoral Barrutia-

ren alde; fedea bizitzearen eta zabaltzearen 
eguneroko eginkizunean bake ereile izan gai-
tezan, eskeintza eta errespetuan oinarritu-
tako giza hartu-emonak sortuz. Egin dagigun 
otoitz. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan in-
dar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
 

GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
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Honan bedeinkatuko dozuez israeldarrak: 
"Bedeinkatu zagizala Jaunak eta zaindu. 
Agertu deizula Jaunak aurpegi argia, 
eta errukitu daitela zutaz. 
Erakutsi deizula Jaunak aurpegi gozoa, eta emon bakea". 
Honan dei egingo deutsoe nire izenari israeldarren alde,  
eta Nik bedeinkatu egingo ditut». 

Jaunak esana 
 
 
Bigarren irakurgaiari 
Zergaitik egiten ete jaku hain gatx Jainkoagandiko onurei 
atea zabaltzea? Bere ontasun eta errukitik emoten jakunari 
ateak itxiko ete deutsoguz, ba? Hausnartu Paulok Galaziarrei 
esandako hau. 
 
 
San Paulo Apostoluak Galaziarrei egindako gutunetik 
 
 Senideok: Sasoia bete zanean, bere Semea bialdu eban 
Jainkoak, emakumeagandik jaioa, legepeko egina, legepean 
ziranak erostera, guk seme-alabatzakoa hartu gengian. Eta 
seme-alaba zareenaren seinaletzat bere Semearen Espiritua 
bialdu dau Jainkoak zuen bihotzetara, «Abba! Aita!» deika 
diharduana. Beraz, aurrerantzean ez zara morroi, seme 
baino, eta seme bazara, baita oinordeko ere, Jainkoari esker.  
 

Jaunak esana 
 
Oharra ebanjelioari   (Lk 2, 16-21) 
Jainkoari esker onez erantzuten deutsogunean 
gure barrua eta bizitza osoa bakez eta pozez 
beteten jaku, ezta? Horren ezaugarri dira eban-
jelioan aurkeztuko jakuzan artzainak. Egin deio-
gun harrerea Aleluia abestuz, zutunik. 
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† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 
†  Senideok: Liturgiak, urtearen lehenengo 
egun honetan, Mariaren amatasuna ospatzen 
dau. Ondo legoke ama barri dan Mariaren asmo-
ekaz bat egitea. 
 Eta Elizeak Bakearen Eguna ere ospatu dai-
gula nahi dau: Bakea Jainkoari eskatzen deutso-
gun dohaia izan daitela. 
 Gure begiradea, ba, Siriara, Libanora, Sudan 
hegoaldera, Congora, Boliviara…, eta gerretan 
erabiliak diran umeengana, aurrean erabiliak 
diran emakumeengana, lanik barik dagozanen-
gana, iheslari eta errefuxiatuengana…, bake-
egarri diran guztiengana, Jainkoaren bedeinka-
penak danak bedeinkatu daizan, bere seme-
alaba guztion laguntzaz. 
 
Sarrera-abestia 

 
—Ama zara ta Birjina, Jesusen Ama, Maria: 
agur zuri, agur t'erdi, sortzetik garbi-garbia. 
—Egilearen alaba, ama zaitu Egileak; 
zure sabela izan dau sorleku Jainko Semeak. 
—Espiritu Santuaren egitez sortu zenduan; 
gerroztik dago gurekin Jainko Semea munduan. 
Amen. 
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Bedeinkatu gaizuz 
Jainkoaren erregalu zaitugun Urte Barri! 
 
 
AMAIERAKO ABESTIA 
 
Agur, Maria Belengo Jesus haurrarekin; 
Agur, graziaz betea: Jauna da zurekin. 
 

1 Jauna ta Jesus da zure sabeleko frutu; 
andra guztien artean bedeinkatua zu. 
 
2. Ama-semeak han dagoz hain apal, hain xume: 
Ama, Andra Maria da, Jaungoikoa ume. R/. 
 
3. Santa Maria Birjina, Jainkoaren Ama, 
Otoitz egin gure alde, Zagoz guregana. R/. 
 
4. Zure beharrean gagoz, Ama, betiere; 
Heriotzako orduan batik bat halere. R/. 

 
 
† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean.  
—Eskerrak Jainkoari. 
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(edo…) 

 
 
Erruki bekigu Jainkoa, bedeinkatu gaizala, 
agertu deigula aurpegi alaia; 
ezagutu daien lurrean zure bidea, 
herri guztietan zugandiko salbamena.    R./ 
 

Poztu beitez kantari atzerriak, 
zuzenbidez daroazulako izadia; 
zintzo dituzulako gidatzen herriak, 
eta zaintzen lurrean atzerriak     R./ 
 
Ene Jainko, ospatu zaiezela herriek, 
ospatu zaiezela herri guztiek. 
Jainkoak bedeinkatu gaizala, 
lur-bazter guztiek bildur izan deioela.    R./ 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Lehenengo irakurgaiari 
 
Laburra dan arren, irakurgai honek ahokera ona itzi leikigu, 
bertan Jainkoak guretzat gura dauana aurkitzen badakigu: 
bere bedeinkapenen isurle egin gura gaitu. Madarikatzen 
ohituagoak garanoi gatx egiten jaku ezta? 
 
Zenbakien liburutik (6, 22-27) 
 
Honan berba egin eutsan Jaunak Moisesi:  
«Esaiezu Aaroni eta haren semeei: 
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PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna agurtu ondoren —belauna okertuz edo burua 
makurtuz—, esan): 

 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 
munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 

(Hostia bat eliztarrei erakutsiz, esan:) 
 
—Hona hemen Jaungoikoaren Bildotsa, hona 
munduko pekatua kentzen dauana: zorion-
tsuak Jaunaren mahaira deituak. 
 
* Jauna, ni ez naz inor zu nire etxean sar-
tzeko, baina esaizu hitz bat eta osatuko naz. 
 

Jaunartzerako abestia 
 
Gau erdian Zu zara 
distira argizkoa; 
isiltasun osoan 
hor Zure mintzoa.   R/. 

Urratu da mundutik 
ilunpe itxia, 
sortuazoz zerutik 
Zuk argi barria.   R/. 
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Ebanjelioa 
 
† Jesukristoren ebanjelioa s. Lukasen liburutik    
(2, 16-21) 
 
 Aldi haretan, artzainak arin-arin joan ziran, 
eta han aurkitu ebezan Mari ta Jose, eta Umea 
askan etzunda. Ikusi ebenean, jakinazo egin 
eben Ume haretaz esan jakena. 
 Entzun eben guztiak harrituta gelditu ziran, 
artzainek esaten ebenaz. Mariak, barriz, gogoan 
jasoten ebazan gauza guztiok, bere bihotzean 
hausnartuz. 
 Eta artzainak Jaungoikoari aintzaka ta goraka 
bihurtu ziran, entzun eta ikusi ebenagaitik. 
 Umea erdaintzeko zortzihurrena bete za-
nean, Jesus ezarri eutsoen izena, sabelean sortu 
baino lehenago aingeruak esan eban izena bera. 
 

Jaunak esana 
 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke. Eta, bitartean, 
aldarea gertatu, korporala zabalduz eta Gure Jauna 

ekarriz). 
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Oharra 
 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzu-
tea, eta gure inguruko behartsuei laguntzea. 
Horren ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-
batzea: behartsuaren ondoan gagozela adieraz-
ten dogu. Hau Jesusengandik beragandik ikasi 
dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 
† Eskatu deiogun Jainko Aitari hartu dagizala 
gure beharrizanak eta emon deigula bakea bila-
tzen bizi izatea eta haren alde lan egitea. 
Seme-alabei dagokien uste osoz, esaten deu-
tsogu:  
 

Emoiguzu, Jauna, zeure Bakea! 
 
• Gaur hasten dogun urte barri honetan gizata-

sunean, begirunean eta danen onaren bila 
jardutean hazi gaitezan. Egin dagigun otoitz. 

 
• Gerra guztiak, heriotza eta hondamendia sor-

tzen dabezan burruka guztiak aldendu daitezan 
sendo lan egin daigun. Egin dagigun otoitz. 

 
• Gosea, ezbardintasunak eta samina eragiten 


